
 

 

 

 



 

 

 

 

১৪৩৯ হিজহিি ঈদুল হিতি উপলক্ষ্যে ইমািক্ষ্ত ইসলামী আিগাহিস্তাক্ষ্িি 

সম্মাহিত আমীি 

আমীরুল মু’হমিীি শাইখুল িাদীস মমৌলহি মিবাতুল্লাি আখুন্দজাদা 

(িাহিজাহুল্লাি) এি পয মেক্ষ্ে মুসহলম উম্মািি প্রহত 

ঈদবাততা 
 

 

 

 

 

 

 

অিুবাদ ও প্রোশিা 

 



 

 

 

সম্মাহিত মুহমি-মুসলমাি ও মুজাহিদগণ! আসসালামু আলাইেুম ওয়া িািমাতুল্লাি। 

সবতপ্রেম আপিাক্ষ্দি ঈদুল হিতক্ষ্িি মমাবািেবাদ জািাহি। আল্লাি সুবিািাহু ওয়া 

তা’আলা মেি আপিাক্ষ্দি মিাো, ইবাদত এবং সেল মিে আমল েবুল েক্ষ্ি মিি, 

আমীি। 

ঈক্ষ্দি খুহশি সাক্ষ্ে সাক্ষ্ে সাম্প্রহতে হজিাদী হবজয়সমূক্ষ্িিও মমাবািেবাদ জািাহি। 

‘আল-খন্দে’ অপাক্ষ্িশক্ষ্িি শুরু মেক্ষ্েই হবহিন্ন এলাোয় এোহিে মজলা মািোক্ষ্জ 

অক্ষ্িে বড় বড় শিি মুজাহিদগক্ষ্ণি িস্তগত িক্ষ্য়ক্ষ্ে। আলিামদুহলল্লাি! আল্লাি তা’আলা 

ইমািক্ষ্ত ইসলামীক্ষ্ে শত্রুক্ষ্দি িামলাি মমাোক্ষ্বলায় অটল ও অিঢ় োোি মতৌহিে 

হদক্ষ্য়ক্ষ্েি। িািাদাি মাহেতি বাহিিীি অক্ষ্িে মেৌশলক্ষ্ে অেৃতোেত েক্ষ্ি হদক্ষ্য়ক্ষ্েি। 

আল্লাি তা’আলা মেি সািািণ মুহমি ও মুজাহিদক্ষ্দি মেষ্টা-সািিা, েুিবািী এবং সেল 

শিীদাক্ষ্িি শািাদাত েবুল েক্ষ্িি, আিতক্ষ্দি পহিপূণত ও দ্রুত সুস্থতা দাি েক্ষ্িি এবং 

বন্দী মুজাহিদক্ষ্দি মুহি দাি েক্ষ্িি। আমীি, ইয়া িাব্বাল আলামীি। 

সম্মাহিত মুসহলম িাই ও মবাক্ষ্িিা! 

ঔপহিক্ষ্বহশে দখলদািক্ষ্দি হবরুক্ষ্ে আমাক্ষ্দি হজিাদ িমতীয়, বুহেবৃহিে ও মািবতাি 

হিয়ক্ষ্মি পহিপূণত অিুসিণ েক্ষ্ি েলক্ষ্ে। আমাক্ষ্দি লক্ষ্যেি মূল েো িল, আমাক্ষ্দি 

মুসহলম সম্প্রদায় মেি হিক্ষ্জক্ষ্দি ইসলামী সিেতা মমাতাক্ষ্বে ইসলামী শাসক্ষ্িি 

োয়াতক্ষ্ল স্বািীিিাক্ষ্ব জীবি োপি েিক্ষ্ত পাক্ষ্ি। হেন্তু বততমাি হবক্ষ্েি জাক্ষ্লম 

আক্ষ্মহিোি তাগুত ও তাি মদাসিিা তাক্ষ্দি মিাংিা সিেতা আমাক্ষ্দি উপি োহপক্ষ্য় 



 

 

 

হদক্ষ্ত োয়। আমাক্ষ্দি িূহমক্ষ্ে দখল েক্ষ্ি মসিাঘাহট হিক্ষ্সক্ষ্ব বেবিাি েিক্ষ্ত োয়। 

আামক্ষ্দি জীবক্ষ্িি মমৌহলে অহিোি - ‘স্বািীিতা’ হেহিক্ষ্য় হিক্ষ্ত োয়। 

আিগািীক্ষ্দি অতোোি েিক্ষ্ত আক্ষ্মহিোি দখলদািিা মািহসে হিেতাতি বা 

পাশহবেতাি মযক্ষ্ে সামািেতম োড় মদয় িা। আমাক্ষ্দি গ্রাম, শিি, মসহজদ, মাদিাসা 

এবং অিোিে প্রহতষ্ঠাক্ষ্ি মবামা মািা িক্ষ্ি। শিিবাসীক্ষ্দি িতো েিা িক্ষ্ি। তাক্ষ্দিক্ষ্ে 

ঘি-বাহড় োড়ক্ষ্ত বািে েিা িক্ষ্ি। িাজাক্ষ্িা আিগািীক্ষ্ে হবহিন্ন মজক্ষ্ল িয়ািে শাহস্তি 

সমু্মখীি িক্ষ্ত িক্ষ্ি। ঔপহিক্ষ্বশেিা হিক্ষ্জক্ষ্দি সেল প্রোি আইহি জবাবহদহিতা মেক্ষ্ে 

মুি মিক্ষ্খক্ষ্ে। িক্ষ্ল তাক্ষ্দি হিেট মেউ মোি হেেুি জবাব োইক্ষ্ত পাক্ষ্ি িা। তাোড়া 

মাহেতি ঔপহিক্ষ্বশেিা আিগাহিস্তাক্ষ্ি হিতিা, েহিেিীিতা, জাতীয়তাবাদ, ববষমে ও 

হবহিন্ন িিক্ষ্িি হবশৃঙ্খলাি জন্ম হদক্ষ্ত োক্ষ্ি। আমাক্ষ্দি এলাোি মূলেবাি সম্পদগুক্ষ্লা 

লুট েিাি পায়তািা েিক্ষ্ে। তাক্ষ্দি ঔপহিক্ষ্বহশে লযে অজতি েিক্ষ্ত এখাক্ষ্ি িতুি 

িতুি সশস্ত্র দল বতহি েিক্ষ্ে। তািা আমাক্ষ্দি মদশক্ষ্ে আমাক্ষ্দি প্রহতক্ষ্বশীক্ষ্দি এবং 

সক্ষ্বতাপিী এই পুক্ষ্িা িূখক্ষ্েি হবরুক্ষ্ে বেবিাি েিক্ষ্ত োয়। েহদ মাহেতি 

ঔপহিক্ষ্বশেক্ষ্দি িয়াবি এ উক্ষ্েশে বাস্তবায়ি িক্ষ্ত মদয়া িয় তািক্ষ্ল সেল মুসহলম 

মদশ হবক্ষ্শষ েক্ষ্ি আিগাহিস্তাি ও আিগািী জিগণ এমি পহিহস্থহতক্ষ্ত পক্ষ্ি োক্ষ্ব ো 

মেক্ষ্ে মুহিি মোি পে োেক্ষ্ব িা। 

এ সেল মুহসবত মেক্ষ্ে বাাঁোি এেমাে পে িল, আক্ষ্মহিো ও তাক্ষ্দি অিোিে মদাসি 

িািাদাি বাহিিীক্ষ্ে আিগাহিস্তাি মেক্ষ্ে মবি েক্ষ্ি মদয়া। এখাক্ষ্ি আিগাি জিগক্ষ্ণি 

আশা অিুোয়ী ইসলামী ও হিজস্ব সিোি োলু েিক্ষ্ত িক্ষ্ব। এ লযে অজতক্ষ্িি জিেই 

আমাক্ষ্দি হজিাদ শুরু িক্ষ্য়ক্ষ্ে। এ লক্ষ্যে মপৌঁোি জিে আমিা সশস্ত্র েুক্ষ্েি সাক্ষ্ে সাক্ষ্ে 

হেন্তািািা এবং আক্ষ্লােিাি মটহবলও উনু্মি মিক্ষ্খহে। এিই িািাবাহিেতায় োতাক্ষ্ি 

ইমািক্ষ্ত ইসলামীি িাজনিহতে অহিস প্রহতষ্ঠা েিা িক্ষ্য়ক্ষ্ে। 

েহদ আক্ষ্মহিো সহতে সহতেই এই আিগাি েুক্ষ্েি বোপাক্ষ্ি এেহট শাহন্তপূণত সমািাক্ষ্ি 

হবোস েক্ষ্ি তািক্ষ্ল তাক্ষ্দি সিাসহি আক্ষ্লােিাি মটহবক্ষ্ল বসক্ষ্ত িক্ষ্ব, োক্ষ্ত 

অতোোক্ষ্িি এ হিমতমতাক্ষ্ে মশষ েিা োয়- ো প্রেৃত অক্ষ্েত আক্ষ্মহিোি ও আিগাি 

িাগহিেিা মিাগ েিক্ষ্ে। 



 

 

 

মাহেতি শাসেক্ষ্দি এেহট বড় িুল িল, তািা সবক্ষ্যক্ষ্েই শহি বেবিাি েক্ষ্ি োক্ষ্ে। 

অেে সব জায়গায় শহি প্রক্ষ্য়াগ েলোণ বক্ষ্য় আক্ষ্ি িা। মুসলমাি হিক্ষ্সক্ষ্ব আমাক্ষ্দি এ 

অহিোি আক্ষ্ে মে, সম্ভাবে সেল জাক্ষ্য়ে পন্থায় িািাদাি বাহিিীক্ষ্ে আমাক্ষ্দি মদশ 

মেক্ষ্ে হবতাহিত েিব। েহদ অতীক্ষ্ত বৃক্ষ্টি ও মসাহিক্ষ্য়ত ইউহিয়ক্ষ্িি হবরুক্ষ্ে আমাক্ষ্দি 

হজিাদ জাক্ষ্য়ে ও সহিে িক্ষ্য় োক্ষ্ে তািক্ষ্ল আজও আক্ষ্মহিোি হবরুক্ষ্ে আমাক্ষ্দি 

হজিাদ মতমহি জাক্ষ্য়ে ও সহিে। অতীক্ষ্তি বহিিাক্রমণক্ষ্ে িুল আি বততমাক্ষ্িি 

আক্রমণক্ষ্ে সহিে িাবাি মোি সুক্ষ্োগ মিই। 

আিগাি আহলমক্ষ্দি প্রহত আমাি হবক্ষ্শষ আক্ষ্বদি িল, আক্ষ্মহিো ও তাি মদাসি- 

অিোিে সেল সংস্থা আজ পিাহজত িক্ষ্য়ক্ষ্ে। এখি তািা আহলমক্ষ্দি িাম বেবিাি েক্ষ্ি 

িাজাক্ষ্য়ে িাক্ষ্য়দা অজতি েিক্ষ্ত োক্ষ্ি। আপিাক্ষ্দি ইহতিাস এবং হিষ্কলুষ িাবমূহততক্ষ্ে 

েলুহষত েিক্ষ্ত োক্ষ্ি। সািািণ মুহমি-মুসলমাক্ষ্িি হৃদক্ষ্য় আপিাক্ষ্দি অবস্থাি ও 

সম্মািক্ষ্ে হিিঃক্ষ্শষ েক্ষ্ি হদক্ষ্ত োক্ষ্ি। সুতিাং, উলামাক্ষ্য় মেিামক্ষ্দি অক্ষ্িে সক্ষ্েতি 

োেক্ষ্ত িক্ষ্ব। আল্লাি িা েরুি- শত্রুিা মেি আন্তজতাহতে ববিক্ষ্ে আহলমক্ষ্দি 

অংশগ্রিক্ষ্ণি মোি প্রোি িাজাক্ষ্য়ে িায়দা অজতি েিক্ষ্ত িা পাক্ষ্ি। মেিিা এি যহত 

হবক্ষ্েি বুক্ষ্ে োিা ইসলাক্ষ্মি স্বািীিতাি জিে লড়ক্ষ্ে তাক্ষ্দি হিহিতিাক্ষ্ব গ্রাস েিক্ষ্ব, 

োিণ শত্রুপয এখি আিগাহিস্তাক্ষ্িি এ েুেক্ষ্ে গৃিেুক্ষ্ে পহিণত েিক্ষ্ত োক্ষ্ি। 

মি আিগাি মুজাহিদ জিগণ!  

িািাদাি বাহিিী েুক্ষ্েি ময়দাক্ষ্ি সেল জায়গায় মতামাক্ষ্দি োক্ষ্ে পিাহজত িক্ষ্য় আজ 

হদক্ষ্শিািা। শত্রুিা মেবল হমহিয়াি মজাক্ষ্ি মুজাহিদক্ষ্দি হবরুক্ষ্ে হবহিন্ন মপ্রাপাগান্ডা 

েহড়ক্ষ্য় োক্ষ্ি। তািা েখক্ষ্িা মুজাহিদক্ষ্দি সন্ত্রাসী বলক্ষ্ে, েখক্ষ্িা বা তাক্ষ্দি প্রহতিত 

েিক্ষ্ত হবহিন্ন অপাক্ষ্িশক্ষ্িি হিহিিীি িাম হদক্ষ্ি। হেন্তু বাস্তবতা িল, মুজাহিদগণ 

আপিাক্ষ্দি িাই বা সন্তািতুলে এবং আপিাক্ষ্দি িমত ও মদক্ষ্শি মিিাজতোিী। 

শত্রুক্ষ্দি পৃষ্ঠক্ষ্পাষে হমহিয়া োই বলুে িা মেি বাস্তবতা মতা আপিাক্ষ্দি জািাই আক্ষ্ে। 

এজিে শত্রুক্ষ্দি মপ্রাপাগান্ডায় হবোস েিক্ষ্বি িা। হিক্ষ্জক্ষ্দি ইলম ও হবোিবুহেি উপি 

হবোস িাখুি। ইমািক্ষ্ত ইসলামীি ইিা মেবল এহটই মে, আপিাক্ষ্দি জীবি েুিআক্ষ্ি 

োিীক্ষ্মি মিদায়াক্ষ্তি আক্ষ্লাক্ষ্ে আক্ষ্লাহেত মিাে। মমৌহলে হশযা, শিীয়ক্ষ্তি শাসি, 



 

 

 

স্বািীিতা, মেতাদা, আহিজাতে ও হিিাপিায় জীবি পহিপূণত িক্ষ্য় োে। আগামী প্রজন্ম 

মেি েুিুিী িামলাি এ ধ্বংসাত্মে প্রিাব মেক্ষ্ে হিিাপক্ষ্দ োেক্ষ্ত পাক্ষ্ি। পাশাপাহশ, 

আমিা দ্বীহি ও জাগহতে হশযাক্ষ্ে আিগাি সমাক্ষ্জি সিলতাি জিে জরুিী মক্ষ্ি 

েহি। 

আল্লািি সািাক্ষ্েে আমিা আমাক্ষ্দি হিয়ন্ত্রণািীি এলাোয় দৃষ্টান্তমূলে শাহন্ত ও হিিাপিা 

প্রহতষ্ঠা েক্ষ্িহে এবং সািোিুোয়ী সািািণ জিগক্ষ্ণি আিাম, হশযা এবং উন্নহতি জিে 

পদক্ষ্যপ গ্রিণ েক্ষ্িহে। িহবষেক্ষ্তি বোপাক্ষ্ি মদশবাসীক্ষ্ে এ আোস হদক্ষ্ত োই মে, 

ইিশাআল্লাি মদক্ষ্শি িহবষেত দ্বীি ও স্বািীিতাি আক্ষ্লায় উজ্জল িক্ষ্ব।  

ইমািক্ষ্ত ইসলামীি লযে িল, আিগাি জিগণ হিজ পাক্ষ্য় দাাঁড়াক্ষ্ব, সািািণ জিগক্ষ্ণি 

েমতসংস্থাক্ষ্িি বেবস্থা িক্ষ্ব, মদশীয় অেতিীহত উন্নত িক্ষ্ব, জিসািািণ হিজ মদক্ষ্শই িালাল 

হিহেে উপাজতক্ষ্িি সিজ পে পাক্ষ্ব। আমিা অক্ষ্েতি হদে মেক্ষ্ে সেল সাবলম্বী বেহিবগত, 

বেবসায়ী ও শ্রহমে িাইক্ষ্দি মিক্ষ্োগ আেষতণ েিহে মে, পুক্ষ্িা আিগাহিস্তাক্ষ্ি হবক্ষ্শষ 

েক্ষ্ি মুজাহিদক্ষ্দি হিয়ন্ত্রণািীি এলাোগুক্ষ্লাক্ষ্ত আমিা োষাবাদ ও এ সংক্রান্ত 

হবষয়গুক্ষ্লা উন্নত েিব। েল-োিখািা স্থাপক্ষ্িি পহিেল্পিা িাক্ষ্ত হিি। ইমািক্ষ্ত 

ইসলামী এ বোপাক্ষ্ি সবতপ্রোি সিক্ষ্োহগতা েিক্ষ্ব ইিশাআল্লাি। 

ইমািক্ষ্ত ইসলামী আিগাহিস্তাক্ষ্িি হিেট সেল িাগহিেক্ষ্দি জাি-মাক্ষ্লি হিিাপিাি 

হবষয়হট খুবই গুরুত্বপূণত এবং মমৌহলে হবষয়। ইমািত জিসািািণক্ষ্ে আোস হদক্ষ্ি মে, 

জিগক্ষ্ণি যহত মিাক্ষ্ি সবতশহি বেয় েিা িক্ষ্ব। (ইিশাআল্লাি) 

ইসলাক্ষ্ম হিিাপিাি মুসলমািক্ষ্ে িতো েিা হশিক্ষ্েি পক্ষ্ি অিেতম বড় গুিাি। তাই 

মোি সািািণ ঈমািদািও োয় িা তাি দ্বািা এমি অপিাি সংঘহটত মিাে। আি 

ইমািক্ষ্ত ইসলাহময়াি আিগাহিস্তাক্ষ্িি মুজাহিদীিিা আল্লাি তা’আলাি সন্তুহষ্টি জিে 

হজিাক্ষ্দি এই েহিি জীবি অহতবাহিত েিক্ষ্ে। িক্ষ্ল তাক্ষ্দি দ্বািা এমি োজ েখিও 

সম্ভব িয় ো আল্লাি তা’আলাি অসন্তুহষ্টি োিণ িয়। আি িামলায় মে সেল সািািণ 

িাগহিে হিিত িয় তািা প্রেৃতপক্ষ্য শত্রুক্ষ্দি িাক্ষ্তই মািা োয়। পক্ষ্ি শত্রুবাহিিীিা 

এটাি মািেক্ষ্ম েূটেক্রান্ত েক্ষ্ি, মেি এি মািেক্ষ্ম হজিাদী োেতক্রমক্ষ্ে দুবতল, েমক্ষ্জাি 



 

 

 

ও বদিাম েিা োয়। এজিেই তািা এই হবষয়টাক্ষ্ে িাইলাইট েক্ষ্ি হশক্ষ্িািাম হদক্ষ্য় 

মুজাহিদক্ষ্দি বোপাক্ষ্ি হমেো মপ্রাপাগান্ডা েড়ায়। তাই সেল িাগহিেক্ষ্দি জিে আবশেে 

িল প্রহতহট ঘটিাক্ষ্ে েুলক্ষ্েিা হবক্ষ্েষণ েিা। মেি তািা শত্রুক্ষ্দি হমেো মপ্রাপাগান্ডায় 

হবভ্রাহন্তি হশোি িা িি।  

আমিা শত্রুক্ষ্দি হশহবক্ষ্ি অবস্থািিত বসিে, সিোিী েমতেততা, সািািণ েমতী ও তাক্ষ্দি 

পযাবলম্বিোিী সািািণ জিতাক্ষ্ে এই বাততা হদহি মে, আপিািা মতা এই িূখক্ষ্েিই 

বাহসন্দা। আপিাক্ষ্দি হপতা-মাতা, পূবতপুরুষ সেক্ষ্লই মুসলমাি এবং েুিআি সুন্নািি 

অিুসািী হেক্ষ্লি। তাই আপিাক্ষ্দি জিে হেেুক্ষ্তই উহেৎ িক্ষ্ব িা ঐ সেল িািাদাি ও 

জবিদখলদািক্ষ্দি সঙ্গ হদক্ষ্য় দ্বীক্ষ্িি মুজাহিদক্ষ্দি হবরুক্ষ্ে লড়াই েিা। তািা আমাক্ষ্দি 

ইসলাম, েুিআি ও শহিয়ক্ষ্তি দুশমি। তািা আমাক্ষ্দি িূখন্ড জবিদখল েক্ষ্িক্ষ্ে এবং 

আমাক্ষ্দি মুসহলম িাইক্ষ্দি উপিও হিেতাতক্ষ্িি হিমক্ষ্িালাি োলাক্ষ্ি। আি আপিাক্ষ্দি 

সাক্ষ্ে আমাক্ষ্দি হবক্ষ্িাহিতাি মূল োিণ এহটই। আপিািা েহদ তাক্ষ্দি মেক্ষ্ে সািাক্ষ্েেি 

িাত গুহটক্ষ্য় মিি তািক্ষ্ল আমাক্ষ্দিক্ষ্ে ঈমাক্ষ্িি বন্ধক্ষ্ি আবে িাই হিক্ষ্সক্ষ্বই পাক্ষ্বি 

মেমিটা অপিািা হবগত হদিগুক্ষ্লাক্ষ্ত মদক্ষ্খক্ষ্েি। মে সেল মোোিা শত্রুক্ষ্দি হশহবি 

মেক্ষ্ড় এক্ষ্সক্ষ্ে, দ্বীক্ষ্িি মুজাহিদীি তাক্ষ্দিক্ষ্ে মখাশ-আমক্ষ্দদ জাহিক্ষ্য় গ্রিণ েক্ষ্িক্ষ্েি। 

েুেবন্দীক্ষ্দি হিিাপদ বেবস্থা েক্ষ্ি জািমাক্ষ্লি হিিাপিা হিহিত েক্ষ্িক্ষ্েি। তািা 

আপিাক্ষ্দিও জাি ও মাক্ষ্লি হিিাপিাি বেবস্থা হিক্ষ্বি। 

সুতিাং, আক্ষ্মহিোিক্ষ্দি সিায়তায় হিিত িওয়াি পূক্ষ্বতই দুহিয়া ও আক্ষ্খিাক্ষ্ত মুহিি 

বোপাক্ষ্ি গিীিিক্ষ্ব হেন্তা েক্ষ্ি হিি। িাল িক্ষ্ব সময় োেক্ষ্তই িািাদািক্ষ্দি োতাি 

মেক্ষ্ে  হিক্ষ্জক্ষ্ে আলাদা েক্ষ্ি মিয়া।  

আি আক্ষ্মহিো তাি দূতাবাসক্ষ্ে গাক্ষ্য়ি মজাক্ষ্ি মুসলমািক্ষ্দি প্রেম মেবলা বাইতুল 

মুোোক্ষ্স স্থািাহিত েক্ষ্ি ইসলাম, উম্মাক্ষ্ত মুসহলমাি এবং ইসলাক্ষ্মি পহবে 

হিদশতিাবলীি প্রহত তাি হবক্ষ্দ্বষক্ষ্ে আক্ষ্িা স্পষ্ট েক্ষ্ি হদক্ষ্য়ক্ষ্ে। আমিা এমি পদক্ষ্যক্ষ্পি 

তীব্র হিন্দা জািাহি। মুসলমািক্ষ্দি প্রেম মেবলা বাইতুল আেসাি লড়াইক্ষ্ে পুক্ষ্িা 

উম্মািি লড়াই মক্ষ্ি েিক্ষ্ত িক্ষ্ব। বাইতুল মুোোসক্ষ্ে ইসলামী হবক্ষ্েি অমূলে িূখন্ড 

মক্ষ্ি েিক্ষ্ত িক্ষ্ব। 



 

 

 

সবক্ষ্শক্ষ্ষ, আমাক্ষ্দি মুজাহিদীি ও স্থািীয় েমতেততাক্ষ্দি প্রহত বাততা িল, আপিািা 

হিক্ষ্জক্ষ্দি দাহয়ত্ব পহিপূণত হবশুে হিয়ক্ষ্ত আন্তহিেতাি সাক্ষ্ে উিম পন্থায় পালি েরুি।  

আি মে সেল শিি মুজাহিদক্ষ্দি হিয়ন্ত্রক্ষ্ণ আক্ষ্ে, মসখাক্ষ্ি মুজাহিদক্ষ্দি জিে বড় 

পিীযাি হবষয় িল, তািা হে দ্বীি মমাতাক্ষ্বে মুসহলম জিতাি মখদমত এবং ইসলামী 

আদালত অিুোয়ী িোয়, ইিসাি আি িায়সালা েিক্ষ্ে হে িা?  

আমাক্ষ্দি সেলক্ষ্ে আল্লাি তা’আলাি সামক্ষ্ি জবাব হদক্ষ্ত িক্ষ্ব। আি প্রক্ষ্তেক্ষ্েই তাি 

দাহয়ত্ব ও অহিিস্তক্ষ্দি বোপাক্ষ্ি হজজ্ঞাহসত িক্ষ্ব। আি আল্লাি তা’আলা সবহেেুই মদক্ষ্খি 

এবং সব হবষক্ষ্য় খবি িাক্ষ্খি। সুতিাং, আমাক্ষ্দি হবষয় মেবল আল্লাি তা’আলাি 

জিেই এবং আমিা শুিু আল্লাি তা’আলাি সন্তুহষ্টি উক্ষ্েক্ষ্শে সৃহষ্টেুক্ষ্লি মখদমত উিম 

পন্থায় েিব। সািািণ মলােক্ষ্দি সাক্ষ্ে উিম আেিণ, িম্র বেবিাি, হবিয়ী, ও 

সিিশীলতাক্ষ্ে হিক্ষ্জক্ষ্দি অিোক্ষ্স পহিণত েিব। িবী োিীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 

সাল্লাম) িেিত মু’আজ ইবক্ষ্ি জাবাল (িাহদয়াল্লাহু আিহু) মে বক্ষ্লি, 

অেতাৎ তুহম মেখাক্ষ্িই োে িা মেি আল্লািক্ষ্ে িয় েি। মন্দক্ষ্ে িাল হজহিক্ষ্সি দ্বািা 

হমহটক্ষ্য় হদক্ষ্ব (অেতাৎ মগািাি িক্ষ্য় মগক্ষ্ল তাি পক্ষ্ি মিক্ষ্েি োজ েক্ষ্ি হিক্ষ্ব)। মািুক্ষ্ষি 
সাক্ষ্ে সক্ষ্বতািম বেবিাি েিক্ষ্ব। 

দাহয়ত্বশীল সেক্ষ্লি জিে জরুিী মে, তািা সািািণ জিগক্ষ্িি মখদমত এবং 

অিীিস্তক্ষ্দি িে আদায় েিাক্ষ্ে হিক্ষ্জক্ষ্দি দাহয়ত্ব মক্ষ্ি েিক্ষ্ব। িাসূল (সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বক্ষ্লি, 

“মতামিা সেক্ষ্লই দাহয়ত্বশীল, প্রক্ষ্তেেক্ষ্ে তাি দাহয়ক্ষ্ত্বি বোপাক্ষ্ি হজজ্ঞাসাবাদ েিা 

িক্ষ্ব। সুতিাং, ইমাম  দাহয়ত্বশীল, তাক্ষ্ে তাি দাহয়ক্ষ্ত্বি বোপাক্ষ্ি হজজ্ঞাসাবাদ েিা 

িক্ষ্ব। ঘক্ষ্িি েততাক্ষ্ে তাি পহিবাক্ষ্িি দাহয়ক্ষ্ত্বি বোপাক্ষ্ি হজজ্ঞাসাবাদ েিা িক্ষ্ব।” 



 

 

 

পহিক্ষ্শক্ষ্ষ, আহম আবািও সেলক্ষ্ে পহবে ঈদুল হিতক্ষ্িি অহিিন্দি জািাহি। আমাি 

সেল মুজাহিদীি িাই ও জিগক্ষ্ণি োক্ষ্ে এেহট দাহব িল, আপিািা দহিদ্র, অিাে, 

হবিবা, দহিদ্র মুসলমাি ও বন্দী িাইক্ষ্দি পহিবািক্ষ্দিক্ষ্ে ঈক্ষ্দি আিন্দ মেক্ষ্ে বহিত 

েিক্ষ্বি িা। তাক্ষ্দি েো িুক্ষ্ল োক্ষ্বি িা। তাক্ষ্দি সািােে েরুি, োক্ষ্ত তািাও ঈদ 

উদোপি েিক্ষ্ত পাক্ষ্িি এবং ঈক্ষ্দি আিন্দ মেক্ষ্ে বাদ িা পক্ষ্ড়ি।  

আসসালামু আলাইেুম ওয়া িািমাতুল্লাহি ওয়া বািাোতুি 

 

আমীরুল মু’হমিীি শায়খুল িাহদস মমৌলহি মিবাতুল্লাি আখুন্দজাদা 

(িাহিজাহুল্লাি) 

প্রিাি আমীি 

ইমািক্ষ্ত ইসলামী আিগাহিস্তাি 

২৭ িমজািুল-মুবািে ১৪৩৯ হিজিী 


